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Úvod 

Odvtedy, čo boli slová proroka Izaiáša vyslovené po prvýkrát, hlboko sa vryli a zako-
renili v mysli každého, kto ich počul. Zasľúbenia, ako „Boh s nami“ (Iz 7,14), „lebo 
dieťa sa nám narodilo“ (Iz 9,5.6), „nech sa zdvihne každé údolie“ (Iz 40,4) a „on bol 
prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti; znášal trest za náš 
pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia“ (Iz 53,5), sú dôležité aj pre nás, 
pretože nám prinášajú nádej.
Slová vytvárajú v našej mysli obrazy, predstavy, dojmy, spomienky. Zbytočné 
a prázdne slová vytvárajú slabé a povrchné dojmy; mocné, uvážené a hlboké vytvá-
rajú predstavy silné a živé. Preto nás slová proroka Izaiáša oslovujú dodnes – aj po 27 
storočiach – rovnako silno a strhujúco.
Báseň o trpiacom služobníkovi (Iz 52,13–53,12) nám podáva taký výrazný obraz Mesi-
áša, aký nenachádzame na nijakom inom mieste Starej zmluvy. Práve táto stať opráv-
ňuje proroka Izaiáša niesť označenie „starozmluvný evanjelista“. 
Proroctvo o kráľovi Kýrovi (uvádza priamo jeho meno!), ktoré vyslovil 150 rokov 
predtým, ako tento perzský kráľ dobyl Babylon (Iz 44,28–45,6), je také presné, že 
niektorí učenci kvôli tomu prisúdili nemalú časť knihy proroka Izaiáša akémusi 
neskoršiemu „druhému Izaiášovi“. Je to zbytočný výmysel tých, ktorí pre svoju 
„krátkozrakosť“ nedokážu preniknúť za rozumové hranice ľudskej predstavivosti. 
Inšpirovaná kniha proroka Izaiáša je jedinečná spleť živého obrazu, výnimočného 
básnického rytmu a rovnováhy (podobný dramatický kontrast sledujeme aj v die-
lach hudobného skladateľa L. van Beethovena). Je bohato popretkávaná hlbokými, 
dobre uváženými, zladenými a opakujúcimi sa myšlienkami. Takto prorok stále viac 
a viac rozvíja a prehlbuje tému celej knihy: Hospodin pôsobí spásu. Vďaka tomu 
sa stala vzácnym literárnym nositeľom Božích myšlienok, ktoré sú o toľko vyššie 
než pozemské, o čo vyššie sú nebesia ako zem (Iz 55,9). V dejinách literatúry či už 
svetskej, alebo cirkevnej, je len niekoľko diel, ktoré by bolo možné porovnávať 
s knihou proroka Izaiáša – a to dokonca aj v prekladoch, kde sa strácajú slovné 
hračky a aliterácia hebrejského jazyka (súzvuk vznikajúci opakovaním rovnakej 
hlásky na začiatku slov vo verši).
Poznáme slová proroka Izaiáša. Sú výstižné, básnické, dojemné a mocné. Poznáme 
však Izaiáša ako človeka? Poznáme svet, v ktorom žil, písal, modlil sa a prorokoval? 
Izaiáš žije v nebezpečných časoch, keď bola na vrchole svojej moci krutá Asýrska ríša. 
Oveľa horšie však bolo to, že medzi obyvateľmi Judska – vyvoleným ľudom – sa stále 
viac prehlboval morálny úpadok. Lakomstvo a bieda bojovali na uliciach. V honbe 
za bohatstvom alebo v boji o prežitie sa niektorí nadýchali narkotických výparov 
márnej eufórie, kým ostatní hynuli od zúfalstva. Izaiáš, v snahe zachovať identitu 
svojho národa, pomáhal ostatku oslobodiť sa od falošných istôt a žiť v realite. Vyzýval 
ľud, aby sa spoliehal na svojho Boha, Svätého Izraelovho, Stvoriteľa neba a zeme, ktorý 



pozná každého po mene. Sľúbil im predsa, že ich ochráni pred ohňom..., pod pod-
mienkou, že budú počúvať... a poslúchať.
Izaiáš radil kráľom. Keď asýrske légie obkľučovali mesto, v ktorom bol malý zvyšok 
Božieho ostatku, boli to Izaiášove prorocké slová, ktoré posilnili kráľa Chizkiju 
a pomohli mu veriť v zázrak, ktorý bol pre Jeruzalem jedinou nádejou (Iz 36–37). 
Keby bol vtedy Jeruzalem Asýrii podľahol – a nie o storočie neskôr Babylonu – 
asýrska politika rozptyľovania obyvateľov dobytých území by zničila národnú 
identitu Judska. Židovský národ, z ktorého sa mal narodiť Mesiáš, Spasiteľ sveta, 
by prestal existovať.
Boh povedal: „Potešujte môj ľud!“ (Iz 40,1) Táto útecha preniká cez temné údolie bez-
nádeje a zúfalstva do jasnejšieho a lepšieho sveta. Je v nej nádej, ktorá v skúškach 
a ťažkých časoch, keď človek stráca vieru, udržuje spoločenstvo viery živé.
V tomto štvrťroku sa bližšie pozrieme na proroka Izaiáša; na to, čo povedal, v akej 
dobe žil, aké situácie prežíval. Viac sa však sústredíme na jeho Boha, ktorý nielen 
vtedy, ale aj dnes hovorí: „Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím 
menom, môj si ty!“ (Iz 43,1) 
Aké je posolstvo proroka Izaiáša? Prečo nás oslovuje dodnes? Aké výstrahy a zasľúbe-
nia prináša? Čo nám hovorí o našom Bohu, ktorého aj dnes potrebujeme tak zúfalo 
poznať – nech sme ktokoľvek a žijeme kdekoľvek?

Autorom úloh na tento štvrťrok je Dr. Roy Gane, odborník na hebrejčinu a učiteľ Starej 
zmluvy na Andrews University Theological Seminary v americkom Berrien Springs 
(Michigan).


